
توسطصندوقنوآوریصورتمیگیرد؛
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 

از کرونا
کسب و کارهای آس��یب دیده از کرونا با تسهیالت 
تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان ) نرخ ۹ درصد( حمایت 

می شوند.
مهر- با توجه به مشکالتی که شیوع ویروس کرونا 
در اکوسیس��تم فناوری و نوآوری کش��ور ایجاد کرده 
اس��ت، صندوق نوآوری و ش��کوفایی با هماهنگی با 
سایر دس��تگاه های اجرایی کش��ور مصوب کرد که از 
شرکت های دانش بنیان و همچنین شرکت های فناور، 
خالق، اس��تارت آپ ها و ش��تاب دهنده های فعال در 

اکوسیستم فناوری و نوآوری حمایت کند.
بر این اس��اس مقرر ش��د تس��هیالتی هم راستا با 
تسهیالتی که دولت مصوب کرده در صندوق اجرایی 

شود.
این تس��هیالت تا س��قف ۵۰۰ میلیون تومان برای 
کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط با نرخ ۹ درصد 
در اختیار ش��رکت ها قرار می گیرد. این تسهیالت با 
پایش وضعیت فعالیت و اشتغال شرکت ها طی ۶ ماه 
پرداخت خواهد شد. بعد از آن ۶ ماه جهت بازیابی توان 
شرکت ها تنفس داده می ش��ود و تسهیالت طی یک 

سال بعد به صورت اقساطی بازپرداخت خواهد شد.

تسهیالت اقتصادی کرونا
 موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی نشود

رییس اتاق ای��ران از مع��اون اول رییس جمهوری 
خواس��ت تدابیری اتخاذ ش��ود تا اجرای تسهیالت و 
تمهیدات اقتصادی مربوط به دوره شیوع بیماری کرونا 
موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی مربوط به شرایط 

معمول کشور، نشود.
اتاقایران-غالمحسین شافعی در نامه به اسحاق 
جهانگیری با تاکید بر اینکه تقریبا اکثر صنایع نسبت 
به سال قبل شرایط بدتری دارند، نوشته است: »پیرو 
تصمیم س��تاد ملی مبارزه با کرونا مبن��ی بر معرفی 
ده رسته شغلی آس��یب دیده و در نظر گرفتن برخی 
تس��هیالت بیمه ای و مالیاتی برای ایش��ان، سازمان 
تامی��ن اجتماعی ضمن اب��الغ مصوب��ه »امهال حق 
بیمه س��هم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه 
۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد« به ش��عب س��ازمان، 
اقدام به لغو کلیه مجوزها و تس��هیالت در نظر گرفته 
شده توس��ط نهادهایی همچون س��تادهای تسهیل 
و رف��ع موانع تولید، ش��ورای تامین کارگری، س��تاد 
فرماندهی اقتص��اد مقاومتی و ... در خصوص س��ایر 
 فعالیت های خارجی از فهرست ده رسته شغل مذکور

 نموده است.«

پنجره

3 بخش خصوصی

بازرس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران:

شرکت های دانش بنیان در خط مقدم مبارزه با بحران اقتصادی کرونا هستند
ش��رکت های دانش بنیان پس از کادر درمان، در ابت��دای صف مبارزه با 
بحران اقتصادی کرونا قرار دارند و باید با ارائه مش��وق های مالی و اعطای 
مهلت پرداخت اقساط بانک ها و معوقات بیمه و مالیات موردحمایت دولت 

قرار گیرند.
مجمعتشکلهایدانشبنیان-سیدمحسن میرصدری بابیان اینکه 
توانمندی ش��رکت های دانش بنیان بارها به اثبات  رس��یده اس��ت، افزود: 
در ش��رایط فعلی بعد از کادر درمان ش��رکت های دانش بنیان در صف اول 
هستند. اقدامات سریعی که شرکت های دانش بنیان برای تامین نیازهای 
کش��ور مانند تولید تجهیزات پزش��کی مرتبط با کرونا، دستکش، ماسک، 
ونتیالتور، ساخت کیت های تشخیص، مواد ضدعفونی کننده، غیره انجام 

دادند، نشان دهنده این توانمندی است.
به گفته وی، نتیج��ه حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در جنگ های 
اقتصادی و ویروس کووید ۱۹ نشان می دهد که چقدر این حمایت ها مفید 

بودند و حتی باید بیشتر هم باشند.
او در ادامه هش��دار داد ب��ه زودی لطمه های اقتصادی که به ش��رکت ها 
واردشده، نمایان می شود افزود: شرکت ها با اتمام ذخایر مالی، با چک های 
برگش��تی، معوق ش��دن دیون، تعدیل نی��رو و … مواجه خواهند ش��د و 
اگر راهکار فوری از س��وی دولت برای حمایت از کس��ب وکارها نباش��د، 

کسب وکارهای کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت.
به گفت��ه وی، اقتصاد دنیا و همین طور اقتصاد ما به س��وی رکود حرکت 
می کند. دولت باید برای حفظ شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط 

تمام تالش خود را به کار بگیرد و از تولید داخل حمایت کند.
کمیتهناظرتشکیلشود

بازرس مجمع تشکل های دانش بنیان، بابیان اینکه اکنون وقت آن است 
که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  مجمع تشکل های 
دانش بنیان کمبودها شناس��ایی ش��ود، تقس��یم کاری ص��ورت بگیرد تا 
حمایت ها به ص��ورت هدفمند در جهت صحیح هدایت ش��وند، گفت: باید 
شرکت های دانش بنیان را به سوی بخش هایی که با کمبود و نارسایی مواجه 

هس��تند هدایت کنیم و در این چرخه آزمایش��گاه های فعال نیز تولیدات 
ش��رکت ها را برای ورود به بازار بررسی و صحت س��نجی کنند تا درنهایت 

زیست بوم چابک و فعال شود.
او با تاکید بر نقش مجمع تشکل های دانش بنیان در کنار اتاق بازرگانی، 
گفت: در حال حاضر نی��از به یک نه��اد ناظر از بخش خصوص��ی داریم تا 
ضمن شناس��ایی پتانس��یل ش��رکت های بخش خصوصی، حمایت های 
صندوق و معاونت را به سوی ش��رکت های دانش بنیان موجود هدایت کند 

و توانمندی های موجود در جهت رفع نیازهای کشور به کار گرفته شود.
میرصدری در ادامه پیش��نهاد ایجاد یک کمیته متش��کل از نمایندگان 
دولت و بخش خصوص��ی را داد و گفت: نماین��دگان بخش خصوصی باید 
از اصناف مختلف و جزو تولیدکنندگان باش��ند و از سوی دیگر حتما باید 
نمایندگانی از دولت در کمیته حضورداشته باشد تا تصمیمات اتخاذ شده، 

ضمانت اجرایی پیدا کنند.
پیشنهاداتبرایگذراقتصادازبحرانکرونا

بازرس مجم��ع تش��کل های دانش بنیان، پیش��نهاد اعط��ای مهلت از 
سوی بانک ها و امهال اقساط تمامی تس��هیالت بانکی و صندوق ها تا پایان 
شهریورماه را مطرح کرد و افزود: تاکنون تنها امهال اقساط قرض الحسنه از 

سوی بانک مرکزی اعالم شده است، درحالی که بخش بزرگی از تسهیالت 
شرکت ها قرض الحسنه نیس��ت و این امکان باید به دیگر موارد هم تسری 
داده ش��ود. او همچنین پیش��نهاد به تعویق افتادن پرداخت بدهی بیمه و 
مالیات ش��رکت ها تا پایان ش��هریورماه را مطرح کرد و گفت: این اقدامات 
بدون هیچ هزین��ه  اضافی، کامال در اختیار دولت اس��ت و در صورت انجام 
می تواند بار بزرگی را از شرکت ها کم کند. این حمایت مشمول هزینه نیست 

و فقط دریافتی دولت مدتی به تعویق می افتد.
میرصدری با اشاره به اینکه معاونت فناوری ریاست جمهوری با حمایت  
مالی از ش��رکت های دانش بنیان، کاهش درآمد آن ه��ا را در دو ماه اخیر 
جبران کند، افزود: ازآنجایی که بزرگ ترین سرمایه شرکت های دانش بنیان، 
نیروی انسانی دانشی آن ها محسوب می شود؛ انتظار می رود از این شرکتها 
حمایت شود تا ش��رایط اقتصادی آن ها را مجبور به تعدیل سرمایه انسانی 
خود نکند. این حمایت ها ضمن حفظ اش��تغال اف��راد، کمک بزرگی برای 
شرکت های دانش بنیان است تا در دوران پساکرونا بتوانند فعالیت هایشان 
را از س��ر بگیرند. او درخواس��ت کمک بالع��وض یا پرداخت تس��هیالت 
قرض الحسنه با یک سال تنفس را مطرح کرد و گفت: این روزها خبرهایی 
مبنی بر ارائه وام ۱2 درصدی با تنفس سه ماهه به شرکت هایی که آسیب 
دیدند به گوش می رسد. این شرایط برای روزهای شکوفایی مناسب است 
نه زمان بحران. اکنون انتظار داریم حمایتها از حالت شعار خارج شده و به 
عمل تبدیل گردد. در حال حاضر به جز تعداد کمی از شرکت های فعال در 
حوزه سالمت، بقیه کسب وکارها چه خدماتی چه تولیدی بیش از ۵۰ درصد 

آسیب  دیده اند و حتی برخی در آستانه تعطیلی قرارگرفته اند.
میرصدری اضافه ک��رد یکی از راهکارهای حمایت از ش��رکتهای دانش 
بنیان آسیب دیده، همکاری نزدیک صندوقهای پژوهش و فناوری با مجمع 
تشکلهای دانش بنیان اس��ت. یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی، شناخت 
شرکتهای دانش بنیان آس��یب دیده را به مجمع تشکلهای دانش بنیان و 
صندوق های پژوهش و فناوری واگذار کند و سپس از شرکت های معرفی 

شده توسط این دو نهاد، به نحو مقتضی حمایت کند.

مشکالتتلخآموزشمجازیبرایقشرمحروم
بازاِر فروش گوشی های دست دوم

 داغ شد
انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی سردشت گزارشی از 
وضعیت کارگران در خصوص تهیه امکانات برای آموزش مجازی 

فرزندانشان ارائه کرد.
ایلنا- انجمن صنفی کارگران س��اختمانی سردشت درباره 
مشکالت فرزندان کارگران در آموزش مجازی نوشت: چند روزی 
هس��ت که در مغازه های تعمیرات موبایل صحنه هایی مشاهده 
کرده ایم که واقعا انسان را به گریه وا می دارد. پدرانی که با گوشی 
بدون اندروید و ورژن پایین به مغازهای تعمیرات موبایلی می آیند 
که به علت قدیمی بودن نسخه اندروید قادر به نصب برنامه شاد 
)اپلکیش��ن آموزش از راه دورِ آموزش وپرورش کشور( نیستند و 

ورژن گوشی نیز قابل ارتقا نیست.
در ادامه این متن آمده اس��ت: پدرانی که با یک گوشی خراب 
جهت تعمیر به موبایل فروشی ها مراجعه می کنند ولی متاسفانه 
گوشی قابل اس��تفاده نبوده و حتی درصورت تعمیر نیز قابلیت 
نصب برنامه ش��اد را ندارد یا پدرانی که همراه فرزندان خود برای 
خرید ارزانترین گوشی اندروید جهت استفاده از برنامه شاد مراجعه 
می کنند که پس از شنیدن قیمت ها شرمگین از فرزند خود مغازه را 
ترک می کنند. در ادامه می خوانیم: ای کاش وزارت آموزش پرورش 
به جای واژه شاد از یک واژه دیگری برای اپلکیشن خود استفاده 
می کرد تا حداقل اسم و واژه شاد معنی خود را برای خانواده ها از 
دست نمی داد. لذا درخواست داریم تاجایی که امکان دارد، برای 
آموزش فرزندان قش��ر محروم و کم درآمد راه ساده دیگری پیدا 

کنید تا اینکه پدران در محضر فرزندانشان شرمسار نباشند.

خبرهای تازه 
از گوشی تاشوی جدید سامسونگ

پس از آنکه اولین گوشی تاشوی سامسونگ با مشکالت زیادی 
مواجه ش��د، حاال خبرهایی در مورد ویژگی های منحصر به فرد 

گلکسی فولد 2 منتشر شده است.
مهر- رقابت برخی شرکت های س��ازنده گوشی برای تولید 
تلفن های همراهی با نمایشگرهای تاشو تا به حال به نتیجه مطلوب 
منجر نشده، اما اخباری که به تازگی به فضای مجازی درز کرده 
نشان می دهد که گلکسی فولد 2 ممکن است شرایط را تغییر دهد.

یکی از مهم ترین مش��کالت گلکس��ی فولد نمایشگر تاشوی 
غیرمستحکم آن بود که امکان شکستن آن زیاد بود. همچنین با 
تاشدن زیاد این نمایشگر آسیب می دید. سامسونگ برای غلبه بر 
این چالش از یک شیشه بسیار نازک جدید موسوم به یو تی جی بر 
روی نمایشگر گلکسی فولد 2 استفاده کرده است. این الیه اضافی 

از نمایشگر مذکور در برابر ضربات و خط و خش حفاظت می کند.
گفته می شود گلکسی فولد 2 دارای نمایشگری است که با باز 
شدن ابعاد آن به ۷.۶ اینچ افزایش پیدا می کند. دقت این نمایشگر 
۱2۰ هرتزی به 22۱۳ در ۱۶۸۹ پیکسل می رسد. در مورد دیگر 
ویژگی های س��خت افزاری گوشی یادش��ده هنوز اطالعاتی در 

دست نیست.

New Tab

رابط

3/5 موبایل

چهارشنبه3اردیبهشت99
22آوریل2020
28شعبان1441
شماره3452

رحمانی: بسته حمایت
 از صادرات نهایی شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی ش��دن بس��ته 
حمایت از صادرات و ابالغ آن خب��ر داد و گفت: وزارت 
صنعت معدن و تجارات در این طرح به عنوان پیشگام 

انتخاب شده است.
فناوران- رضا رحمانی در جلسه امروز با نمایندگان، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست برنامه های 
خود برای رفع نیازهای حوزه درم��ان و کاهش تبعات 

اقتصادی کرونا را تشریح کرد.
رحمانی با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات نهایی 
ش��ده و ابالغ می ش��ود، گفت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این طرح به عنوان پیشگام انتخاب شده که 
می توان با استفاده ظرفیت کشورهای همسایه و جذب 
بازار این کشورها مازاد تولیدات صنعتی و کشاورزی را 

صادر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات غیرنفتی را در 
سال گذشته حدود ۴2 میلیارد دالر عنوان و اظهارکرد: 
با توسعه صادرات از یک سو واردات ارز به کشور افزایش 

می یابد و از سوی دیگر اشتغال زایی رقم می خورد.
وی درب��اره  اقدام��ات دولت ب��رای تنظیم ب��ازار در 
آستانه ماه مبارک رمضان، افزود: از اواسط سال گذشته 
جلسات متعددی به منظور تامین کاالی مورد نیاز مردم 
برگزار و به موجب آن کاالهای اساسی ذخیره شد، این 
اقدام باعث شد پس از ش��یوع کرونا مشکلی در تامین 

مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشود.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با تش��کر از همکاری 
اصناف همزمان با ش��روع کرونا، اظهار کرد: بسیاری از 
کسبه مانند نانوایی ها، سوپرمارکت ها در ماه های اخیر 
حتی یک روز نیز تعطیل نبودند. خطوط تولید بسیاری 
از واحدهای تولیدی به منظور تامی��ن اقالم مورد نیاز 
حوزه درمانی تغییر ک��رد و واحدهای تولیدکننده مواد 
بهداش��تی، با ۱۰۰ درص��د ظرفیت مش��غول فعالیت 

هستند.
رحمانی با بیان اینکه اقالم مختلفی برای ماه مبارک 
رمضان ذخیره ش��ده و کاال به وفور در کش��ور موجود 
است، اضافه کرد: با توجه به ذخایر موجود، مشکلی در 

تامین کاالهای ماه مبارک رمضان وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید با رفع 
مشکالت ارزی، واردات مواد اولیه زمینه رونق تولید را 
فراهم کرد، تصریح کرد: تا پایان س��ال علیرغم شرایط 
جدید کشور-ش��یوع وی��روس کرون��ا و کاهش قیمت 

نفت- کاالهای اساسی تامین شده است.
وی مدیری��ت واردات را یک��ی از برنامه ه��ای 
وزارتخان��ه متبوع��ش برش��مرد و ادام��ه داد: بای��د با 
کاهش وارداِت کاالهایی که در داخل تولید می ش��ود، 
 به واحده��ای تولیدی کم��ک و زمینه رون��ق تولید را

 فراهم کرد

New Tab

دریچه

 کشف روشی برای نصب گوگل پلی 
روی گوشی های هواوی

به تازگی کاربران توانس��ته اند روش��ی برای نصب اپلیکیشن 
گوگل پلی روی گوشی های هواوی کشف کنند که به این ترتیب 
نقص نبود این اپ روی گوشی های شرکت چینی را جبران می کند. 
آیتیم�ن- هواوی از سال گذش��ته تحت تاثیر تحریم های 
آمریکا نتوانست روی گوشی های سری میت سرویس های گوگل 
را ارایه کند و این موضوع باعث به وجود آمدن مشکالتی برای این 
کمپانی چینی شد. اما حاال کاربران توانسته اند روشی را برای نصب 
نرم افزار گوگل پلی روی گوشی های هواوی کشف کنند که احتماال 
روی دستگاه های آنر نیز جوابگو خواهد بود. بر اساس گزارش  سایت 
جی اس ام آرنا، برای نصب گوگل پلی روی گوش��ی های هواوی به 
اپلیکیشن Chat Partner و دانلود 147MB نیاز دارید. باید 
خاطرنشان کنیم که این یک روش غیر رسمی است. پس از اجرای 
 Repair Now و سپس Detect Device برنامه، باید روی
کلیک کنید و در آخر پنجره Device Administrator را 
مشاهده می کنید. گوشی را مجددا راه اندازی )Restart( کنید 
و حاال Google Play Store آماده کار اس��ت. وارد حساب 
Google خود شوید و رجیس��تر کنید )حاال می توانید برنامه 
Partner Chat Partner را حذف کنی��د(. اگر با خطای 
“تایید نشده” روبه رو ش��دید، دوباره امتحان کنید. کاربران موفق 
به نصب گوگل پلی روی گوشی هواوی پی۴۰  الیت شده اند. با این 
حال، هنگام آزمایش این روش روی هواوی میت ۳۰ پرو با خطای 
“تایید نشده” روبه رو شدند و روش ذکر شده کارساز نبود. اگرچه 
اجرای این روش روی دس��تگاه های مختلف ممکن است نتیجه 
متفاوتی داشته باشد اما گزارش هایی از موفقیت نصب اپلیکیشن 
گوگل پلی روی گوشی میت۳۰  پرو و همچنین هواوی  Y7pوجود 
دارد. با این حال باید باز هم یادآوری کنیم که این روشی غیررسمی 
برای نصب سرویس Google Play روی گوشی هواوی است و 
مشخص نیست که این روش تا چه زمانی جواب خواهد داد؛ ممکن 
است دپارتمان اندروید به س��رعت وارد عمل شده و امکان نصب 

گوگل پلی روی گوشی های هواوی به این روش را غیرفعال کند.

آیفون SE بزرگ به زودی عرضه می شود
 SE طبق گزارشی جدید اپل تصمیم دارد نسخه بزرگتر آیفون

به نام آیفون SE Plus را نیز رونمایی کند.
مهر-جان پروسر یکی از کاربران توییتر است که گزارش های 
جدید درب��اره محصوالت اپل منتش��ر م��ی کند. پ��س از آنکه 
گزارش های او درباره تاریخ رونمایی آیفون SE  درس��ت از آب 
درآمد، اکنون او ادعا می کند اپل احتماال مش��غول ساخت یک 
آیفون SE Plus اس��ت. آیف��ونSE  روز ۱۵ آوریل رونمایی 
شد. طراحی این موبایل شبیه آیفون۸ بود. همچنین با رونمایی 
آن تولید آیفون های ۸ و ۸ پالس متوقف ش��د. درهمین راس��تا 
کارشناسان معتقدند این امر نشان می دهد احتماال یک نسخه از 
آیفون SE با نمایشگر بزرگتر جایگزین آیفون ۸پالس می شود. 
قبال نیز گزارش هایی از رصد آیفون SE Plus در کد برنامه ریزی 
iOS14نیز منتشر شده بود. آیفون ۸ پالس مجهز به نمایشگر 
 SE Plus ۵.۵ اینچی بود و پیش بینی می ش��ود مدل آیفون
نیز نمایشگری به همان اندازه داشته باشد. همچنین پیش بینی 

می شود پشت دستگاه 2 دوربین وجود داشته باشد. 

New Tab

پیامک آیفون های 11 برای مقابله با کرونا به طال و نقره مزین شد 

صادرات ٦٠ میلیارد دالر
 کاال و خدمات در دوران تحریم

فناوران-حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی )صمت( با اش��اره به اینکه علیرغم همه مشکالت توانسته ایم ۴۱.۳ میلیارد دالر کاال به وزن 
۱۳۵ میلیون تن صادر کنیم گفت: البته برخی معتقدند این رقم بسیار باالتر است چرا که به دلیل پیمان سپاری ارزی بسیاری از صادرکنندگان کم اظهاری می کنند و البته باید به رقم ۱2 

میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و گاز را هم اضافه کرد که مجموع صادرات ایران را به حدود ۶۰ میلیارد دالر می رساند.

ش��رکت کاویر نس��خه ای از آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو مک��س را با روکش طال و 
نقره مزین و اعالم کرده که این نس��خه لوکس برای مبارزه با ویروس کرونا ساخته 

شده است. 
آیتیمن- ش��رکت های زیادی وجود دارند که گوش��ی های پرچم��دار را در 
نسخه های سفاری با طال، نقره، الماس و سنگ های قیمتی مزین می کنند. کاویر نیز 
یکی از تولید کنندگانی است که ادعا کرده نسخه ای از آیفون ۱۱ را به شکل سفارشی 

تولید کرده که می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.
کاویر )Caviar( یک ش��رکت طراحی روس��ی اس��ت که آیفون  و پرچمداران 
سامسونگ را با فلزات و سنگ های گران قیمت مزین می کند. این بار کاویر گوشی 

آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو مکس را با طال و نقره طراحی کرده است.
این گوشی ها با نقره پوشیده ش��ده و نمادهای روی آن از طالی ۱۸ عیار ساخته 

شده است. این ش��رکت ادعا می کند که به دلیل ضد میکروب بودن طال و نقره، این 
روکش ها می توانند ویروس کرونا را از بین ببرند. آیفون ۱۱ پرو و   آیفون ۱۱ پرو در 
چهار نسخه Blooming Lotus ، Dragon، Hand Of Fatima و سنت 
نیکالس طراحی ش��ده که مدل Blooming Lotus برای افرادی اس��ت که به 
فرهنگ هندی و ژاپنی عالقه دارند و مدل اژدها برای افراد عالقه مند به سنت آسیا 
مناسب است، نسخه Hand Of Fatima از آسیب دیدگی و چشم زخم افراد را 
محافظت می کند و نسخه سنت نیکالس از مردم در برابر بیماری ها مراقبت می کند.

ارزان ترین مدل آیفون  Pro Caviar 11 )نس��خه ۶۴ گیگابایت( تنها با نماد 
 Blooming قیمتی برابر ۵2۹۰ دالر دارد. قیمت نسخه Hand Of Fatima
Lotus و Dragon برای آیفون  Pro 11 از ۵۷۵۰ دالر ش��روع می شود. مدل 

سنت نیکالس نیز ۵۹۵۰ دالر قیمت دارد.

بروز عالیم شبیه اوتیسم در کودکان موبایل به دست
تحقیق

 )Drexel University( محققان دانشگاه درکس��ل
آمریکا در مطالعه اخیرشان مدعی ش��دند کودکانی که در 
ایام قرنطینه به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ زمان زیادی 
را برای مش��اهده تلویزیون و بازی با تبل��ت و موبایل خود 
صرف می کنند ممکن اس��ت در آینده عالئم ش��به اوتیسم 

در آنها پدیدار شود.
ایس�نا-دیلی میل گزارش داد، محققان آمریکایی 
در مطالعه ای که اخیرا منتش��ر شده با بررسی مطالعات 
پیش��ین که درباره ارتب��اط میان تماش��ای تلویزیون و 
اوتیسم بود، ادعا کرده اند بین میزان تماشای تلویزیون و 
استفاده از موبایل و تبلت یک کودک خردسال و احتمال 

بروز عالئم شبه اوتیسم ارتباط وجود دارد.
اوتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختالل رشدی)از نوع 
روابط اجتماعی( است که با رفتارهای ارتباطی و کالمی 

غیرطبیعی مش��خص می ش��ود. کودکان و بزرگساالن 
مبتال ب��ه اوتیس��م، در ارتباطات کالم��ی و غیرکالمی، 
تعامالت اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، مشکل 
دارند. این اختالل، ارتباط با دیگ��ران و دنیای خارج را 
برای آنان دشوار می س��ازد. در بعضی موارد، رفتارهای 

خود آزارانه و پرخاشگری نیز دیده می شود.
محققان این مطالعه با بررس��ی هایی که انجام دادند، 
دریافتند احتمال اینکه عالئم اوتیسم در سن دو سالگی 
در کودکان یک س��اله ای که بخش زیادی از وقت خود 
را صرف دیدن تلویزیون و ب��ازی با موبایل می کنند، باال 
است. محققان دانش��گاه درکس��ل همچنین دریافتند 
کودکانی که تعامل کمتری با پرستاران و خانواده خود 
دارند احتمال اینکه عالئم اختالل طیف اوتیسم در آنها 

پدیدار شود، زیاد است.

نتایج مطالعه محققان دانش��گاه درکس��ل نش��ان 
داد ارتباط��ی میان زمان اس��تفاده ی��ک کودک ۱2 
ماهه از مش��اهده تلویزیون و تبلت ب��ا اختالل طیف 
اوتیس��م وجود دارد و هرچ��ه آنها زمان بیش��تری را 
صرف مش��اهده و بازی با تلویزی��ون، موبایل و تبلت 
کنند احتمال اینکه عالئم اختالل طیف اوتیس��م در 
آنها مشاهده ش��ود چهار درصد افزایش می یابد و این 
در حالی است که بازی با والدین با کاهش ۹ درصدی 

ابتال به این اختالل همراه است.
دکت��ر کارن هفلر،  نویس��نده ارش��د ای��ن مطالعه از 
دانشگاه درکس��ل گفت: مطالعات زیادی نشان داده اند 
که ارتب��اط والدین با فرزندان تا چه ح��د می تواند برای 
فرزن��دان مفید باش��د و از طرف��ی دیگر رابط��ه کمتر 
والدین با کودکان و اس��تفاده کودکان از وسایلی چون 

تبلت و ن��گاه کردن طوالن��ی مدت به صفح��ه نمایش 
می تواند در رش��د آنها تاثیر منفی داشته باشد. مطالعه 
ما یافته های پیشین که در آنها ارتباط میان نگاه کردن 
طوالنی م��دت به صفحه نمای��ش تبل��ت و تلویزیون و 
 ظهور عالئ��م اختالل طیف اوتیس��م اس��ت را بار دیگر 

تایید می کند.
دکتر دیوی��د بنت یکی دیگ��ر از نویس��نده های این 
مطالعه از دانشگاه درکسل گفت: این یافته ها درک ما از 
اهمیت زمان بازی بی��ن والدین و فرزندان و تاثیر مثبت 
آن بر فرزندان و تاثیر منفی نگاه کردن طوالنی مدت به 
صفحه نمایش تبلت، موبای��ل و تلویزیون بر کودکان را 

افزایش داده است.
 JAMA Pediatrics یافته های این مطالعه در مجله

منتشر شده است.

دولت از مالیات بر ارزش افزوده تا آخر سال صرفنظر کند
پیشنهاد

کارشناس اقتصادی گفت: بهتر اس��ت دولت برای حمایت 
از بنگاهها در برابر رکود ناشی از ش��یوع کرونا، به جای ارفاق یا 
معافیت مالیاتی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال 

به تعویق بیندازد.
مهر- وحید عزیزی درباره حمایت مالیاتی دولت از کسب و 
کارها در رکود ناشی از شیوع کرونا اظهار داشت: در حال حاضر 
آنچه که بیشتر از همه از سوی بنگاهها درخواست می شود این 
است که دولت معافیت مالیاتی را برای اصناف و سایر کسب و 
کارها اعمال کند، در حالی که این کار درستی نیست زیرا اکثر 
مالیات ها با ممیزی و اسناد و … محاسبه می شود؛ اگر منظور 

این است که فروش کاهش یافته یا سود کمتری کسب شده، این 
در عملیات ممیزی مشخص می شود. این کارشناس اقتصادی 
افزود: نیازی به معافیت نیست و خود به خود در محاسبه مالیات، 

میزان پرداختی بر اساس سود کسب شده، مشخص می شود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر مالیات برخی از اصناف مقطوع 
است و به صورت عددی تعیین می شود؛ اینجا هم خیلی نیاز به 
ارفاق مالیاتی یا معافیت نیست زیرا عدد این مالیات های مقطوع 

بسیار کم است وتا االن هم خیلی کم بوده است.
تعویقدراخذمالیاتبرارزشافزودهتاپایانسال

عزیزی گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده زمستان 

سال ۹۸ به تأخیر افتاده است. پیشنهاد می کنم دولت به جای 
ارفاق یا معافیت، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال 
به تأخیر بیندازد؛ این موضوع کمک می کند که س��رمایه در 

گردشی به بنگاه ها داده شود.
وی ادامه داد: به تأخیر انداختن اخذ مالیات بر ارزش افزوده تا 
پایان سال، در واقع شبیه به وام برای تأمین سرمایه در گردش 
خواهد بود چراکه در این صورت بنگاه ها می توانند مالیات هایی 
که از مردم اخذ کرده اند را به عنوان نقدینگی اس��تفاده کنند. 
عزیزی گفت: غیر از برخ��ی بنگاه های معدود، اگر بنگاهی ماه 
اول سال فروش نداشته این طور نیست که تا پایان سال فروش 

نداشته باشد و فروششان مثالً به خرداد ماه موکول می شود زیرا 
مصرف کل جامعه چندان تغییری نکرده اس��ت. اگر ممیزی 
منصفانه باشد در زمان محاس��به مالیات، میزان سود کسب 
شده بنگاه خود به خود اعمال می شود. این کارشناس اقتصادی 
در مورد اعمال مشوق مالیاتی، اظهار داشت: دولت برای اعمال 
مشوق مالیاتی می تواند از سابقه مالیاتی بنگاه استفاده کند؛ به 
این معنا که میزان تسهیالتی که می خواهد به بنگاه ها بدهد 
را متناسب با مالیاتی که بنگاه ها س��ال گذشته داده اند در نظر 
بگیرد تا کسانی که در گذش��ته فرار مالیاتی داشتند مشوقی 

دریافت نکنند.

درجه باالی تعمیرپذیری و مقاومت گوشی میت Xs هواوی 
گوشی های تاشو از آنجا که طراحی خاصی دارند، از ظرافت بیشتری 
برخوردارند؛ حاال iFixit میزان تعمیرپذیری و مقاومت گوشی تاشو 

میت Xs هواوی را بررسی و نتایج را اعالم کرده است.
آیتیمن-گوشی های تاشونده را می توان تازه واردان بازار موبایل 
دنیا دانس��ت چرا که از طراحی و ظرافت خاص و ویژگی های منحصر 
به فردی برخوردارند. از آنجا که س��ال گذشته اولین نسل گوشی های 
تاشو وارد بازار شد و با مشکالتی در زمینه آسیب پذیری و مقاومت در 
برابر ضربه و سقوط روبه رو شدند، حاال سازندگان در تالش هستند تا 
نسل دوم این گوشی ها را با مقاومت بیش��تر و ویژگی های بهتر تولید 
و راهی بازار کنن��د. در این گزارش به می��زان مقاومت و تعمیرپذیری 

گوشی میت Xs هواوی می پردازیم. 
iFixit که در زمینه تعمیر گوشی های هوشمند فعالیت می کند، این 
بار گوشی جدید تاشو هواوی را مورد بررسی قرار داد ه و اعال کرده که 
استفاده مناسب از چسب و طراحی ویژه گوشی Mate Xs  باعث شده 

متخصصان این شرکت دوام باالی گوشی تاشو هواوی را تایید کنند.
در یک س��ال گذش��ته تولید و عرضه گوشی های هوش��مند تاشو و 

انعطاف پذیر به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است. شرکت های 
مختلف با توسعه محصوالت مدرن دارای این مشخصه، سعی کرده اند 
گوشی هایی با قابلیت های متفاوت را به بازار عرضه کرده و از رقابت در 

این بخش عقب نمانند.
یکی از مواردی که در گوش��ی های انعطاف پذیر و تاش��دنی اهمیت 
ویژه ای دارد، دوام آن ها در طول زمان اس��ت. زیرا طراحی و س��اخت 
متفاوت و تا حدودی منحصر به فرد این دسته از محصوالت باعث شده 

در استفاده طوالنی مدت آسیب پذیرتر باشند.
جهت بررسی دقیق تر دوام یکی از محصوالت محبوب حاضر در این 
بخش از بازار، متخصصان iFixit دس��ت  به کار شده و با کالبدشکافی 
Huawei Mate Xs س��عی کرده اند اطالعات بیشتری را از میزان 
 Huawei Mate .دوام این محصول در اختیار کاربران ق��رار دهند
Xs دومین گوشی هوشمند انعطاف پذیر هوآوی محسوب می شود که 
مجموعه ای از بهینه سازی ها و پیش��رفت ها را در مقایسه با نسل قبلی 

به همراه داشته است.
در گزارش iFixit به این نکته پرداخته ک��ه صفحه نمایش و باتری 

Huawei Mate Xs به خوبی به هم چسبیده اند. به کارگیری این 
استاندارد اتصال باعث شده دوام این محصول در مقایسه با محصوالت 

دیگر به مراتب افزایش پیدا کند.
بناب��ر اع��الم iFixit مکانیس��م لوالیی موج��ود در این گوش��ی با 
الگوبرداری از بال شاهین نیز در جلوگیری از ورود گرد و غبار و هرگونه 
ذرات ریز به صفحه نمایش یا درون لوالی گوش��ی کمک شایانی کرده 

است.
نکته قابل توجه دیگر تقسیم شدن باتری این گوشی هوشمند به دو 
قسمت است. در این ساختار بخشی از گوشی در سمت چپ و بخشی 
دیگر در سمت راس��ت قرار گرفته و این دو قس��مت با چسب به بدنه 

متصل شده اند تا در نتیجه شاهد افزایش دوام گوشی باشیم.
ه��وآوی گوش��ی Mate Xs را مدت��ی پیش در مراس��می آنالین 
رونمایی کرد ک��ه از مهم ترین ویژگی های آن می توان به اس��تفاده از 
پردازنده قدرتمند Kirin 990 با پشتیبانی از 5G، استفاده از دوربین  
چهارگانه و باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی با قابلیت شارژ بسیار سریع 

۵۵ واتی اشاره کرد.

PB


